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تتمات � /إعالنات
�إيران بال عقوبات ( ...تتمة �ص)1

كالما ً حاسماً ،مختصرا ً المعادلة الجديدة بالقول ،لن
نسمح ألحد ِبابتزازنا ،و«اللي بدّو يف ّل يف ّل» ،وتتالت
ردود وزراء ون��واب تيار المستقبل على ك�لام السيد
نصرالله ،بين مواصلة للتصعيد وتراجع منظم عنه برز
في كالم النائب السابق مصطفى علوش لـ«البناء» ،ليبدو
أنّ لبنان بحكومته ومستقبل هيئة الحوار ومستقبل
الحوار الثنائي بين حزب الله والمستقبل ينتظر عودة
رئيس مجلس النواب نبيه بري من السفر.
«ال��ب��ن��اء» ت��ض��يء ع��ل��ى مشهد المنطقة ول��ب��ن��ان في
حديث خاص للسفير الروسي في بيروت الكسندر
زاس��ي��ب��ك��ي��ن ،ي��ؤك��د خ�لال��ه أنّ روس��ي��ا ت��ع��رف جيدا ً
أن��ه��ا ستنجح ف��ي س��وري��ة وأن ال خ��ش��ي��ة م��ن حرب
استنزاف على طريقة ما شهدته في أفغانستان قبل
عقود ،ويحسم الجدل حول متانة العالقات الروسية
اإليرانية ،حيث التنسيق ال التنافس يحكمان الموقف
من الحرب على اإلرهاب في سورية والعراق ،ولبنانيا ً
ع��بّ��ر زاسيبكين ب��وض��وح ع��ن غ��ي��اب ف��رص انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،وعن انفتاحه ِباسم حكومته
على جميع األط���راف ،رغ��م خالفه مع رئيس القوات
سمير جعجع ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة
ورئ��ي��س ال��ح��زب التقدمي االش��ت��راك��ي ول��ي��د جنبالط
حول النظرة لما يجري في سورية.

نصرالله :نرفض ابتزاز «المستقبل»

تصاعدت وتيرة المواقف السياسية في اليومين الماضيين
لتخرق الجمود الذي طغى على المشهد السياسي ،فقابل حزب
الله تحدّي «المستقبل» على لسان وزيره نهاد المشنوق بتح ٍد
أقوى على لسان األمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.
فأكد السيد نصرالله الحرص على الحوار وبقاء الحكومة
واالستقرار ،رافضا ً االبتزاز الذي يمارسه «المستقبل» في ما
يتعلق بالمشاركة في الحوار والحكومة ،وقال« :حزب الله
يرفض االبتزاز وإذا أردتم الخروج من الحوار والحكومة فالله
معكم ،وإذا أردتم البقاء فأهالً وسهالً».
وأشار السيد نصرالله إلى «أنّ مصلحة لبنان واللبنانيين
في الحوار وفي بقاء الحكومة ،وندعو إلى الحفاظ عليها».
وتوجه السيد نصر الله لتيار «المستقبل» بالقول« :إذا كنتم
تشعرون باإلحراج للخروج من الحكومة فال تكونوا مح َرجين
وبإمكانكم المغادرة وال تم ّنوا علينا بذلك».
وأضاف السيد نصرالله« :هناك من يريد أن يدخل حزب
الله وحركة أمل في مشكلة مع العائالت والعشائر في البقاع.
ليس عملنا أن نعتقل أي أحد في البقاع ونسلمه للدولة ،فبذلك
سجا ًنا ً فقط» .وتابع« :سأدعو
ال يعود هناك دولة بل تصبح ّ
قيادة حزب الله إلى إعادة النظر في الحوار فإذا كان المستقبل
يريد أن يم ّنننا بالحوار فنحن نخرج منه وال ننتظر منهم ذلك.
نحن حريصون على الحوار ،لكن نرفض االبتزاز ونحافظ على
كرامتنا».
وشدد السيد نصرالله أن حزب الله حاضر اليوم في الميدان
حيث يجب أن يكون أكثر من أي وقت مضى ،نوعا ً وعديداً،
«ألننا في معركة فاصلة».

المستقبل بين خيا َر ْين

وأك���دت م��ص��ادر مطلعة لـ«البناء» أن «خ��ط��اب السيد
نصرالله ش ّكل صدمة داخلية كبيرة ومفاجأة للطرف اآلخر
وللرأي العام وأحرج تيار المستقبل في العنوا َن ْين الرئيسيين
اللذين يشكالن آخر مسافة للتالقي بين اللبنانيين ،فالسيد
نصرالله ر ّد على وزير الداخلية نهاد المشنوق من دون أن
يس ّميه ور ّد بشك ٍل مباشر على الرئيس سعد الحريري والقوة
اإلقليمية الراعية للفريق اآلخر بأننا أ ّم الصبي في هذا البلد
وأننا األساس فيه ،وأن منطق الم ّنة من اآلن فصاعدا ً قد و ّلى،
فإما أن توافقوا وتقبلونا كما نحن في الحوار والحكومة ،وإما
اخرجوا».
وأشارت المصادر إلى أن «السيد نصرالله ر ّد الكرة إلى تيار
المستقبل ووضعه بين خيا َر ْين ال ثالث لهما وأحالهما م ّر ،فإما
أن يتجاوز الوضع المحرج الذي وضع نفسه فيه ويتراجع
مجبرا ً ويعيد التسليم بالجمود الموجود في البلد ويحافظ
على مشاركته في الحوار والحكومة ،وإما الرد وإعادة الكرة

الى حزب الله والذهاب الى التصعيد ما يجعل المستقبل
ينسف كل قواعد ومنصات التالقي».
واعتبرت المصادر أن «هدف السيد نصرالله من اإلشارة
الى الوجود الميداني لحزب الله في سورية ،هو حسم لبعض
التخريصات والت ّرهات وأحالم اليقظة بأن حزب الله سيخرج
من جبهات القتال في سورية بعد التدخل الروسي العسكري،
فجاء تأكيد السيد على الحضور الميداني بقوة وبفعالية أكثر
إلسقاط محاوالت اللعب بالعقول بخروج الحزب من المعركة
وليؤكد السيد أن المعركة التي يعتبرها الحزب مصيرية
منذ أكثر من أربع سنوات ،ها هي تقترب من لحظات حاسمة
سيقطف معها الحزب ثمار النصر ولو بعد حين .وأن ذروة
االنخراط الميداني لحزب الله في سورية غير مسبوقة على
َ
حلف ْي
امتداد الجغرافية السورية ،ما يؤكد أن المواجهة بين
المقاومة واإلرهاب قد وصلت إلى ذروتها وبات الحسم معها
قريبا ً وأصبح أكثر من ضرورة».

«المستقبل» :باقون في الحوار والحكومة

وأكد القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش لـ«البناء»
أن «تيار المستقبل لن ينساق إلى ردات فعل الطرف اآلخر وأن
كالم السيد نصرالله لن يؤثر على قرار المستقبل بالخروج
أو البقاء في الحوار أو في الحكومة ،بل إن الجدوى من هذا
الحوار هو الذي يحدّد موقفنا منه ،فالحوار هو للمحافظة على
الحد األدنى من اإلنتاج الحكومي ،لكن الحظنا أن حزب الله
ّ
يتلطى خلف العماد ميشال عون لتعطيل الحكومة وشؤون
المواطنين».
وأكد أن «المستقبل لن يخرج من الحكومة حتى اآلن ،رغم
أن حكومة تصريف األعمال أقل س��وءا ً من هذه الحكومة»،
مشيرا ً الى أن «ال أفق للحوار الوطني ،لكن ما دام الرئيس نبيه
بري مستمرا ً بالدعوة إلى جلسات ولديه معطيات إيجابية
عنه أقلها الحفاظ على الحد األدنى من االستقرار الداخلي ،فإن
المستقبل سيلبي الدعوة».
وأوضح علوش أن سقف التهديد الذي أطلقه المشنوق هو
أنه «إذا كان الحوار لن يؤدي إلى اإلنتاج الحكومي ،فال جدوى
منه ،وبالتالي لن نصل الى حلول ألي من الملفات األخرى
المدرجة على جدول األعمال ،ما يعني أن ال جدوى من بقاء
الحكومة إذا استم ّر تعطيلها».

زاسيبكين :ال انتخابات رئاسية راهنا ً

ولفت السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين إلى «أنّ
الوضع في لبنان مرتبط باألوضاع اإلقليمية ،فما يحدث في
المنطقة ال يسمح باالنتخابات الرئاسية في الوقت الراهن»،
الفتا ً إلى «أن التدخل العسكري في سورية سينعكس المزيد
من األمن واألمان على لبنان واللبنانيين».
وفي حديث لـ«البناء» نفى «وجود أي مبادرة روسية إلجراء
االنتخابات الرئاسية ،معتبرا ً أنها شأن داخلي لبناني» .وشدّد
السفير الروسي على أن «لبنان بلد التوازنات وال نستطيع
على اإلطالق فرض رئيس وال يوجد لدينا نية بذلك ،وال نرى
فائدة من ذلك .نحن ناقشنا مَن هو الرئيس القوي في لبنان،
أتوصل حتى اآلن إلى قناعة ماذا يعني ذلك ،أنا ال أجيب
ولم
ّ
على هذا السؤال بسبب تعدّد المواصفات واأللقاب من القويّ
إلى الوفاقي والتوافقي والوسطي» .وتابع« :نسمع دائما ً أنّ
العماد ميشال عون هو الرئيس القويّ وأنّ الوزير جان عبيد
هو الرئيس التوافقي ،لكن لن أقول لمن أرتاح من المرشحين،
لديّ عالقات جيدة مع الجميع بغض النظر عن أنني اختلف
في النظرة إلى األزمة السورية مع رئيس حزب القوات سمير
جعجع ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة والنائب وليد
جنبالط ال��ذي أعلن أنه ض ّد تدخل «القيصر الروسي» في
سورية».
وف��ي الشأن ال��س��وري أك��د أنّ «الروحانية واالعتبارات
الجيوسياسية هي الدافع األول للتدخل الجوي الروسي
في سورية» ،مشيرا ً إلى أنه «اقتنع أكثر فأكثر بعد األحداث
األخيرة بأنّ الرئيس بشار األسد هو الرئيس الذي يجب أن
يكون رئيسا ً لسورية خالل المرحلة االنتقالية» ،الفتا ً إلى
«أننا نريد الوصول الى تسوية سياسية تبقي سورية الدولة
العلمانية».
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الحكومة دخلت الموت السريري

حكومياً ،من المرجح أن ينعقد مجلس ال��وزراء يوم غد
الثالثاء أو الخميس المقبل إلق��رار خطة النفايات بانتظار

حسم اعتماد مطمر في البقاع ،فور صدور نتائج الدراسات
الجيولوجية للموقع الذي سيتم اختياره ،لتدخل الحكومة
بعدها في إجازة طويلة و«موت سريري».
وف��ي السياق ،نقل وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد
درب��اس لـ«البناء» امتعاض رئيس الحكومة تمام سالم
من تراشق التهم بين األطراف السياسية الذي يعتبر أمرا ً
ثانويا ً أمام الواقع المأزوم الذي وصل إليه البلد ،وأشار
درب��اس الى أن سالم يستطيع أن يتخذ ق��رارا ً حيال هذا
الواقع ،لكنه يحاول امتصاص الشرارات التي تندلع ،كما
لن يتخلى عن مهمته ومسؤوليته ال سيما في إنجاز المطامر
وإقرار خطة النفايات واالنتهاء من األزمة البيئية والصحية
التي تعصف بلبنان».
ورج��ح درب��اس أن يدعو سالم إلى «جلسة إلق��رار خطة
النفايات يوم غد الثالثاء أو الخميس المقبل «لحسم ملف
النفايات بمَن حضر وحتى لو تغيّب وزراء التيار الوطني
الحر ،وبعد ذلك سيدعو سالم الى جلسة ثانية لمجلس
ال���وزراء إلحاطة ال��رأي العام علما ً ب��األط��راف التي تعطل
البلد ولتحذير الجميع بأن ال يمكن أن تستمر الحكومة بال
نتائج».
وإذ استبعد درباس أن يذهب سالم باتجاه االستقالة،
تساءل« :ما جدوى الحكومة إذا لم تنتج؟ ستدخل في موت
سريري حتى لو لم تست ِق ْل .وأوضح أن تيار المستقبل لم
يهدّد بالخروج من الحكومة ،بل هو عبّر عن نفاد صبره
وصبر كثير من المواطنين الستمرار الحوار والحكومة بال
نتائج».

استبدال موقع مطمر البقاع

على صعيد أزمة النفايات ،علمت «البناء» من مصادر معنية
أن تطورا ً قد طرأ على الموقع الذي ت ّم اختياره إلنشاء مطمر في
رياق ،تمثل بتكاتف اتحاد بلديات البقاع األوسط على رفض
المطمر المحتمل إنشاؤه بين بلدة كفرزبد وري��اق والسبب
األساس هو مصادر مياه نبع الغزيل ونبع شمسين .ورجحت
المصادر أن االتجاه هو استبدال هذا الموقع بموقع آخر في
منطقة البقاع الشمالي على مقربة من بلدة الهرمل  -القاع وهي
منطقة جردية ال تحيط بها ينابيع أنهار وسوف يقع االختيار
عليها لتفادي أي عائق إلقامة المطمر».
كما وعلمت «البناء» من مصادر وزاري��ة أن تتجه خطة
النفايات إلى الحسم قريباً ،ورجحت أن يتم اختيار موقع
لمطمر في البقاع يعمل على دراسته من الناحية الجيولوجية
والبيئية وينتظر أن تنتهي نتائج الفحوص قريباً.
وكان وزير الزراعة أكرم شهيب أكد خالل مشاركته في ورشة
ّ
تخطي العوائق
عمل عن إدارة النفايات الصلبة «أننا نحاول
السياسية والمناطقية والمذهبية التي يفرضها الواقع للذهاب
إلى ح ّل علمي بامتياز للنفايات» ،مشيرا ً الى «أن خطتنا
تقضي بإقفال  36مطمرا ً منتشرا ً في المناطق وإقامة مطمر
صحي واحد ،وهنا تتح ّول األزمة إلى صناعة بدال ً من تح ّولها
إلى كارثة» .وأمل أن «يكون موقع المطمر في البقاع أُق ّر خالل
الساعات المقبلة ،حتى نبدأ العمل فيه».
توحدنا» ،من خيمة االعتصام
وأطلقت حملة «عكار لعيونك ّ
في العبودية عريضة رفض إنشاء مطمر سرار ونقل النفايات
إلى عكار ،وجمعت تواقيع أهالٍ في بلدات وقرى المحافظة
رفضا ً إلقامة المطمر.

الحراك يه ّز أسالك السراي

على صعيد الحراك الشعبي ،نظم ناشطو الحراك ،اعتصاما ً
في ساحة رياض الصلح تضامنا ً مع الموقوفين وارف سليمان
وبيار الحشاش ،واقتربوا من السراي الحكومية وه ّزوا األسالك
الشائكة المحيطة بها ،وقدموا الورود للعناصر األمنية المولجة
حماية المنطقة.
وه��اج��م المعتصمون وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،منتقدين ما أسموه «اإلج��راءات البوليسية التي
تمارس على الحراك» .وطالبوا بعدم محاكمة المدنيين أمام
المحكمة العسكرية.

السلسلة إلى الواجهة

وعلى صعيد مطلبي آخر ،عادت سلسلة الرتب والرواتب
الى واجهة اهتمامات الهيئات النقابية .وفي السياق ،دعت
هيئة التنسيق النقابية الى اعتصام مساء غ ٍد الثالثاء قرب
ديوان المحاسبة في برج المرج للمطالبة بإقرار السلسلة في
المجلس النيابي.

وزارة المالية
مديرية المالية العامة
مديرية الواردات
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل -المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت -شارع بشارة الخوري -مبنى فيعاني -الطابق االول لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

سعيد رشيد الكبي

90718

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
2015/09/09

2015/09/18

بالل سعيد الكبي

90721

RR145376182LB

2015/09/09

2015/09/18

قيصر جميل حرفوش

165510

RR145373566LB

2015/09/07

2015/09/18

شركة الكبي للتجارة (سعيد كبي وشركاه)

250634

RR145376165LB

2015/09/09

2015/09/18

احمد سعيد الكبي

250677

RR145376196LB

2015/09/09

2015/09/18

اي اند تي ش.م.ل

405152

RR145376386LB

2015/09/07

2015/09/18

شركة كيرفي ش.م.م

561

RR145376032LB

2015/09/09

2015/09/21

شركة بوري للهدايا ش.م.ل

2287

RR145375814LB

2015/09/07

2015/09/18

فليكس سليمان عزام (ورثة)

81541

RR145375540LB

2015/09/07

2015/09/18

شركة هرمز هولدنغ ش.م.ل

195329

RR145376125LB

2015/09/08

2015/09/18

الياس طانيوس عبيد

596254

RR145375690LB

2015/09/07

2015/09/18

شركة اليكسينوز ش.م.ل اوف شور

660513

RR145376267LB

2015/09/07

2015/09/18

سيدركوم هولدنغ ش.م.ل

1180742

RR145375346LB

2015/09/07

2015/09/21

ميكانيكال انجينييرينغ غروب -ام اي جي ش.ل اوف شور

1212875

RR145376752LB

2015/09/07

2015/09/18

PMD for project managt devlpmt & trading S.A.L off shore

1266027

RR145376236LB

2015/09/08

2015/09/18

مجموعة المقدسي القابضة ش.م.ل

1803446

RR145375774LB

2015/09/04

2015/09/22

ميالد ش.م.ل اوف شور

1911735

RR145376050LB

2015/09/07

2015/09/18

راوسوداكس اوفرسيز ش م ل اوف شور

1918623

RR145375332LB

2015/09/08

2015/09/18

ساندرا ج ش م.م

2167596

RR145375641LB

2015/09/09

2015/09/18

الفا جيم ش.م.م

2504206

RR145375350LB

2015/09/07

2015/09/18

ميشال الياس الشهير انطوان ابو زيد

33735

RR145376576LB

2015/09/11

2015/09/18

سبدكو ش.م.ل اوف شور

1163353

RR145376222LB

2015/09/11

2015/09/18

بيترو -سبورت ش.م.ل اوف شور

1227405

RR145376240LB

2015/09/09

2015/09/21

شركة مجموعة فنون العرب ش.م.ل اوف شور

1247559

RR145376253LB

2015/09/10

2015/09/18

دي اي ام اند اسوشيتس ش.م.ل (هولدنغ)

1381614

RR145376148LB

2015/09/11

2015/09/18

بوش ش.م.م

1871267

RR145376488LB

2015/09/11

2015/09/18

شركة هيلز ش.م.ل

6087

RR145376987LB

2015/09/14

2015/09/22

غسان احمد النقيب

176917

RR145376871LB

2015/09/15

2015/09/23

شركة مكتب التسويق واالبحاث ش.م.ل اوف شور

288333

RR145376593LB

2015/09/14

2015/09/28

مركز التغذية والحمية انترناشونال ش.م.ل هولدنغ

404261

RR145376908LB

2015/09/14

2015/09/23

شركة كورال انترناشيونال ش.ذ.م.م –فرع شركة اجنبية

1138867

RR145377024LB

2015/09/14

2015/09/22

ش.م.ل اوف شور blue sea shipping

1251401

RR145377069LB

2015/09/11

2015/09/22

عبد اللطيف منصور حبحب

1383500

RR145376562LB

2015/09/15

2015/09/29

تيراماغنا ش.م.م

1780040

RR145377038LB

2015/09/14

2015/09/22

يونيفرسال انرجي ش م ل

1806908

RR145377041LB

2015/09/14

2015/09/22

مازن عصام العريضي

MANAGEMENT & CORPORATE RESOURCE MCR SARL

1839867

RR145376854LB

2015/09/14

2015/09/22

2246465

RR145377112LB

2015/09/16

2015/09/22

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

ع���ن أن����ف ت��رك��ي��ا ،ال ت��م��ان��ع ال���ي���وم ال���ره���ان
ال��س��ع��ودي ع��ل��ى ع���ودة أردوغ�����ان ،ل��ك��ن من
أي رصيد إضافي لبقائه،
دون استثمارها ّ
ولذلك فهي تنتظر ،لكنها ال تستخدم لربط
النزاع صواريخ الباتريوت وترجئ سحبها
ألنّ ه��ذه الخطوة ستكون حماقة تصعيدية
ف����ي وج�����ه ال����وج����ود ال���ع���س���ك���ري ال���روس���ي
وطائراته ال تحتمل واشنطن عبثا ً بها .وهي
اتخـذت قرار السحب تثبيت ـا ً لرفضها إقامة
المنطقــة ال��ع��ازل��ة ال��ت��ي طلبهــا أردوغ����ان،
ل��ك��ن��ه��ا ت����درك أنّ ال��ت��أج��ي��ل ال ي���ع���ود ربــط
نــزاع ب��ل يصير فتح ن��زاع جديد ال تريده،
وكــذلك ال تربــط واشنطـن ال��ن��زاع بتأجيل
تنفيذ التزامها بفكفكة نظام العقوبات على
إي�����ران ،وف��ق��ا ً ل��ن��ص��وص ال��ت��ف��اه��م ال��ن��ووي،
ب��ل ي��ص��در ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ق���رارا ً بالبدء
بتنفيذ رفع العقوبات ،ومثله يفعل االتحاد
األوروب��ي؛ أما الملف الثالث الذي ال يحتمل
رب��ط ن��زاع م��ن ط��رف أم��ي��رك��ا ،فهو التسليم
بغرفة العمليات الرباعية الروسية السورية
العراقية اإليرانية ،بعدما صار رفضها عنوان
تصادم مع الحكومة العراقية وقيادة الجيش
العراقي قد يضع واشنطن أم��ام استعصاء
حربها على «داع��ش» وإخ�لاء ساحة الحرب
وقطاف النصر للشراكة الروسية اإليرانية
مع سورية والعراق.
 ت���ذه���ب واش���ن���ط���ن إل����ى ان��س��ح��اب��ه��ا منأفغانستان فتق ّرر إبطاء خطواتها ،وتنتظر،
فالسعودية ش��ري��ك ف��ي الملف األف��غ��ان��ي من
موقع تمويلها لباكستان ،وواشنطن تتر ّيث
لتق ّرر كيف تبرمج انسحابها بسرعة تحت
سقف التسليم بتولي روسيا والصين وإيران
مستقبل أفغانستان ،أم تدخل ف��ي تفاوض
ج��دي��د ف��ي ض��وء ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات التركية
وال��ت��رس��م��ل بالصعود ف��ي ال���دور السعودي
الجديد الستنزاف روسيا ،وما سيترتب على
ح��رك��ة روس��ي��ا وإي����ران ف��ي ال��م��دى السوري
خ��ص��وص��اً .وف��ي المقابل ت��ذه��ب السعودية
إلى ربط نزاع في اليمن فتقبل بلسان رجلها
منصور ه��ادي المفاوضات التي دع��ت إليها
��س��ب��ا ً ل��ل��ف��ش��ل التركي،
األم����م ال��م��ت��ح��دة ،ت��ح ّ
ف��ت��ك��ون م��ن��ص��ة ال��ت��ف��اوض ق��ائ��م��ة ،وال يبدو
االلتحاق بها بعد الفشل مذلّة وهزيمة ،لكن
السعودية أعطت تعليماتها لجماعاتها بعدم
التقدّم خطوة واحدة نحو التفاهمات بانتظار
إشارتها .واإلشارة تنتظر أول الشهر المقبل
والمتغيّر التركي ،وثالث مواضيع ربط النزاع
م��ا أعلنه وزي��ر الداخلية اللبناني م��ن تلويح
ب��االس��ت��ق��ال��ة م��ن ال��ح��ك��وم��ة واالن��س��ح��اب من
ال��ح��وار ،لتسخين المشهد وفتح ال��ب��اب أمام
التنفيذ التصعيدي إذا سارت الرياح التركية
كما تشتهي السفن السعودية ،لكن من دون
تنفيذ التفجير السياسي اآلن خشية حدوث
العكس .والمشاهد الثالثة تعبير دقيق عن
قرار بربط النزاع.
 م��ل��ف��ات ت��ن��ت��ظ��ر ،وم���ل���ف���ات ال تستطيعاالنتظار والعبث ،لبنان وأفغانستان واليمن
على الئحة ربط النزاع بانتظار مفعول المال

ال��س��ع��ودي ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��رك��ي��ة ،وإلغاء
العقوبات وغرفة عمليات بغداد والباتريوت،
استحقاقات ُتنفذ في مواعيدها ،لذلك كانت
نقلة األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ي��د حسن
ن��ص��رال��ل��ه ل��ل��ق��ل��ع��ة م���ن خ���ط ال���وس���ط لحماية
الملك إلى الزاوية« ،واللي بدو يف ّل يف ّل» نقلة
موفقة ف��ي مكانها وزم��ان��ه��ا ،ومثلها إصرار
الحوثيّين على تكذيب منصور هادي بتأكيد
ربط قبولهم دعوة التفاوض بالبنود السبعة،
ول��ي��س ب��ال��ق��رار األم��م��ي وح���ده ،ول��ذل��ك تبدو
حركة الجيش السوري نحو الحدود التركية،
خصوصا ً نحو حلب ،في التوقيت واالختيار
الصحيحين.
 ال��ن��ق�لات ال��واج��ب��ة ،ت��ب��دأ م��ن س���ؤال ماذاستفعل السعودية إنْ فاز أردوغ��ان بتشكيل
الحكومة واإلقدام على فعل ما يوازيه استباقا ً
ألنّ التصعيد ٍ
آت في هذه الحالة .واالستباق
ي��م��ن��ح ع��ن��ص��ر ال��ث��ب��ات وي���ع���زز ال��م��وق��ع في
ال���ح���رب ال��ن��ف��س��ي��ة ،وي��ق��ط��ع ط��ري��ق تصوير
ال��خ��ي��ارات ك��م��ب��ادرات للفريق ال��س��ع��ودي ،أو
لحلفاء ال��س��ع��ودي��ة .أول���ى ال��ن��ق�لات الواجبة
إق��دام إي��ران وروس��ي��ا والصين على اإلعالن
عن اعتبار التأجيل األميركي لالنسحاب من
أي موجبات في حفظ
أفغانستان ،تح ّررا ً من ّ
أم���ن ه���ذا االن��س��ح��اب وتحميل إدارة أوباما
أي تصعيد يتسبّب ب��ه ض�� ّد ق��وات��ه في
نتائج ّ
أفغانستان ،ألنّ نجاح ال��ره��ان األردوغاني
سير ّتب تصعيدا ً فيكون الموقف االستباقي
ت��غ��ط��ي��ة ل��ل��أداء ال��م��ق��ب��ل ،وإنْ ف��ش��ل ال��ره��ان
ي��ض��ط��ر أوب���ام���ا إل���ى ال��خ��ض��وع للروزنامة
ال��روس��ي��ة اإلي��ران��ي��ة الصينية باالنسحاب،
وثانية النقالت ال��واج��ب��ة اش��ت��راط الحوثيين
أن ي��ك��ون ال��ب��ن��د األول ع��ل��ى ج����دول أعمال
التفاوض وقف الحرب والحصار ،ألنّ قرار
السعودية أصالً لن يسمح بالتقدّم خطوة في
السياسة ،وعندما يخسر السعوديون رهان
تركيا سيُضطرون للقبول ألنّ السقف يكون
قد صار مرسوماً .أما ثالثة النقالت الواجبة
فهي خ��روج حزب الله والتيار الوطني الحر
من الحكومة والحوار وإنهاء مرحلة التساكن
والتعايش ،ألنّ هذا سيحدث إنْ نجح الخيار
األردوغ�����ان�����ي ،ول��ك��ن ب���م���ب���ادرة م���ن جماعة
ال��س��ع��ودي��ة ،وإنْ فشل ال��ره��ان األردوغ��ان��ي
يكون للعودة إلى التساكن ثمن مختلف ،ألنّ
رب��ط ال��ن��زاع كال َه ْجر ال��زوج��ي يمنح الفريق
ال��س��ع��ودي فرصة ال��ت��راج��ع السلس ب�لا ثمن
للعودة ،بينما ُيجبره الطالق على دفع مؤخر
المهر والنفقة ،أو القبول بشروط العودة .أما
النقلة ال��راب��ع��ة فهي حشد ك�� ّل ال��ق��درات التي
يملكها الجيش السوري والقدرات الروسية
وال��ح��ل��ف��اء ال���ق���ادرون ف��ي ال��ب�� ّر ل��ح��س��م حلب
وريفها وإدل��ب وريفها حتى الحدود التركية
خالل األسبوعين المقبلين.
 في ك ّل حال المؤشرات كلها والتحليالتتقول إنّ حلم أردوغ���ان بالفوز كحلم إبليس
بالجنة ،لكن إشعال جهنم تحضيرا ً الستقباله
يمنح االحتفال بعض التشويق.
ناصر قنديل

رو�سيا في �سورية( ...تتمة �ص)1

�إعالنات ر�سمية

RR145376179LB

ربط نزاع ( ...تتمة �ص)1

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف
1904

أخ��ف��ق��ت أم���ي���رك���ا وح��ل��ف��اؤه��ا
اإلقليميون في حمل الحكم في سورية
ومعارضيه على تقاسم السلطة
وف��ق شروطهم في مؤتمر جنيف –
 ،2ما أضعف المعارضين سياسيا ً
تنظيمي
وميدانيا ً وأدّى إلى صعود
ْ
«الدولة اإلسالمية – داعش» و«جبهة
النصرة» وسيطرتهما على مواقعهم
في مناطق ع�دّة .وفي العراق أخفق
حلفاء أميركا في محافظات نينوى
(الموصل) وص�لاح الدين واألنبار
في بناء تنظيمات مسلحة لمواجهة
«داعش» باستقالل عن حكومة بغداد

والتنظيمات المسلحة المتحالفة
معها.
إزاء ه��ذه اإلخفاقات المتتالية،
ق ّررت الواليات المتحدة ،بالتفاهم مع
حلفائها اإلقليميين ،تعديل مخططها
م��رة أخ��رى بإنشاء «تحالف دولي
لمواجهة اإلرهاب» من أجل الح ّد من
توسع «داع��ش» بعد إع�لان دولته
ّ
ف��ي الموصل م��ن ج��ه��ة ،وم��ن جهة
أخرى الستغالل صراعات التنظيمات
«الجهادية» في ما بينها على نح ٍو
يؤدّي إلى تفكيك سورية والعراق إلى
كيانات على أسس مذهبية وإثنية

في وجه �شياطين ( ...تتمة �ص)1
امتدادا ً هنا وعلوا ً هناك .ومن الوضوح بمكان أن نقول إن اإلدارة األميركية
الشيطانية وحلفاءها في المنطقة وعلى رأسهم «إسرائيل» الصهيونية
والسعودية الوهابية يمثلون الخط اليزيدي الذي يستعلي بالظلم والقهر
واإلفساد ويستعمل ك ّل وسيلة إلطفاء نور الحق والسالم والرحمة.
ف��ي واقعنا الحالي يمكن ال��ق��ول إ ّن���ه ل��وال هشاشة األنظمة المسماة
إسالمية وتلك المسماة عربية لما وصلنا إل��ى ه��ذه الحالة التي تطغى
على شعوبنا ف��ي المنطقة :م��ن فقر فتخلّف ففوضى وف��ت��ن إل��ى سقوط
أراض وم��ق��دس��ات بيد أش��� ّد ال��ن��اس ع���داوة لله ورس��ول��ه وللمؤمنين.
ٍ
وإذ كان ارتداد عرب الخليج طبيعيا ً وعامالً معززا ً للكارثة التي تحل في بالدنا،
فإن وصول التكفيريين إلى هذا الحجم من القدرة واإلمكانات ،جعل المنطقة
تشتعل بنار الحقد والمذهبية وتتجه ليغمرها طوفان التدخالت الخارجية.
ولذلك نحن أمام م ّد صراعي كبير سيأخذ زخما ً أكبر في األشهر المقبلة .لكن
المعطى األبرز هذه األيام هو ما يحصل في فلسطين.
فلسطين التي سادها ما ساد قديماً ،هي اليوم أمام خطر من نوع آخر ألننا أمام
ظرفآخروزمنآخر.الالعربعرب،والالمسلمونمسلمون،والالقضيةهيالقضية.
فلسطين في خطر ألنّ هناك قرارا ً استراتيجيا ً غربيا ً إلنهاء القضية الفلسطينية،
وألنّ هناك قرارا ً استراتيجيا ً «إسرائيلياً» لتهويد القدس بشكل كامل ونهائي،
وألنّ هناك قبائل عربية تتصارع على ما كانت تتصارع عليه في داحس
والغبراء ،وألنّ هناك أمما ً إسالمية غاب االعتصام بحبل الله عنها فاستثمرت
راية الجهاد بالفتنة والفرقة ،وألنّ هناك قيادة فلسطينية غير مؤهلة لقيادة
الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه ،ألنّ ك ّل ذلك يحصل ففلسطين في
خطر!
وإذا ك����ان ه��ن��اك م���ن ف��رص��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ت��غ��ي��ي��ر ال����واق����ع ،ف��ه��ي في
����ي ،وال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة واإلس�لام��ي��ة التي
ال��ش��ع��ب الفلسطيني األب� ّ
تحمل بصيرة ف��ي ال��م��وق��ف ،وص��ف��ا ًء ف��ي ال��ق��ل��ب ،وش��ج��اع � ًة ف��ي العمل.
وهي في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية التي وقفت بكل قوة إلى جانب قضايا
المستضعَ فين ،وال سيما قضية الشعب الفلسطيني .وهي في المقاومة اإلسالمية
في لبنان التي كان همها األول فلسطين وقضيتها األولى فلسطين.
في هؤالء نحن أمام فرصة أمل وانتصار .في هؤالء يمكن أن تستعيد الحياة
بهاءها .في هؤالء يمكن أن يكون المستقبل واعداً .الحسين يحيا عندما ُنحيي قيم
الحق وندافع عن أعراضنا وكراماتنا وشرفنا .عندما نواجه الطغيان والجبروت
اإلسرائيلي والتكفيري ونردّد سو ّيا ً شعار اإلمام الحسين «هيهات م ّنا الذلة»،
فعندئذ لن يبقى احتالل وال طاغية وال استعمار يريد أن يسلب خيراتنا أو يحتل
أرضنا لنبقى له عبيدا ً خانعين.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

نتظمها ح��ك��وم � ٌة ك��ون��ف��درال��ي��ة
ضعيفة في ك ٍّل من دمشق وبغداد.
أقلق هذا المخطط الهجومي إيران
وروسيا ،ذلك أنّ كالً منهما ينطوي
على تعدّدية إثنية ودينية ومذهبية
ما جعلهما يتخ ّوفان من انتقال عدوى
التفكيك اإلثني والمذهبي إليهما .فوق
ذل��ك ،تخ ّوفت روسيا من تداعيات
انتقال آالف الشيشان والداغستانيين
وغيرهم من مواطنيها المسلمين عبر
تركيا للقتال في صفوف التنظيمات
«الجهادية» في سورية والعراق،
واح��ت��م��ال ع��ودت��ه��م الح��ق �ا ً لتفجير
اضطرابات أمنية في البلد األ ّم .هذا مع
العلم أنّ احتمال سيطرة التنظيمات
«ال��ج��ه��ادي��ة» على س��وري��ة يعني
خسارة روسيا قاعدتها البحرية في
طرطوس ،وهي األخيرة الباقية لها
في حوض البحر المتوسط.
في ضوء هذه الواقعات والتطورات
يمكن االستنتاج أنّ حضور روسيا
(وقبلها إي��ران) في سورية هو لدعم
الدولة وال��ح��ؤول دون سقوطها في
أي���دي اإلس�لام��وي��ي��ن «الجهاديين»
ولتفادي اتخاذها منص ًة لشنّ هجمات
ضارية على روسيا وإيران معاً.
ما انعكاسات الحضور الروسي
المك ّثف في سورية على سائر مناطق
سوراقيا ،وال سيما العراق وفلسطين
ولبنان؟
الواقع أنّ قوى المقاومة العربية،
القومية واليسارية والديمقراطية،
ف��س��رت ق��ي��ام ال��ت��ح��ال��ف الضمني
ّ
بين ال��والي��ات المتحدة وحلفائها
اإلقليميين م��ن جهة والتنظيمات
اإلس�لام��وي��ة «الجهادية» م��ن جهة
أخ���رى ب��أن��ه يستهدفها بالدرجة
األولى .لذا سارع فصيلها الرئيس في
لبنان (حزب الله) إلى نجدة الجيش
السوري في معركة ال ُقص ْير (محافظة
حمص) ومن ثم في معارك القلمون
والزبداني في ريف دمشق الغربي،
كما في سهل الغاب (محافظة حماه)
وريف حلب الجنوبي .وفي العراق،
ح ّركت فصائل منضوية في «الحشد
الشعبي» بعضا ً من وحداتها المقاتلة
لدعم الجيش ال��س��وري في مناطق
اشتباكه مع «الجهاديين» في البالد.
ل��ع � ّل ال��ظ��اه��رة األب����رز ،ف��ي ه��ذا
السياق ،اندالع «االنتفاضة الثالثة»
ف��ي فلسطين المحتلة بأجزائها
الثالثة :الضفة الغربية (وال سيما
ال��ق��دس) ،وق��ط��اع غ��زة ،والمناطق

المحتلة العام  .1948صحيح أنّ
ثمة أسبابا ً وظروفا ً ودواف��ع خاصة
بالساحة الفلسطينية حملت الشعب
الفلسطيني بشيبه وشبانه وشاباته
على تفجير انتفاضة عاصفة في
وج��ه «إس��رائ��ي��ل» ،حكوم ًة وجيشا ً
وش��رط��ة وم��س��ت��وط��ن��ي��ن ،غ��ي��ر أنّ
ال��ه��ت��اف��ات وال��ش��ع��ارات وال��ص��ور
المرفوعة خالل فعاليات االنتفاضة
عكست أيضا ً بشك ٍل الفت الترابط بين
األعداء المشت َركين لقوى المقاومة في
فلسطين وسورية وأتاحت لها تبادل
شعارات التضامن في ما بينها ض ّد
أميركا و«إسرائيل».
من مجمل ه��ذه التطورات يمكن
االستنتاج أنّ حضور روسيا المك ّثف
ف��ي س��وري��ة واح��ت��م��ال ت��م �دّده إلى
العراق يمكن أن ينتج ،على مستوى
سوراقيا ،المفاعيل اآلتية:
أوالً ،ت��ع��زي��ز ال��ج��ي��ش ال��س��وري
لوجستيا ً ودعمه عمالنيا ً على نح ٍو
يم ّكنه م��ن توسيع نطاق عملياته
وب��ال��ت��ال��ي سيطرته ع��ل��ى مناطق
يتح ّكم بها «الجهاديون» في وسط
سورية وغربها وشمالها وجنوبها؛
األم��ر ال��ذي يعزز المركز التفاوضي
لحكومة الرئيس بشار األسد في حال
توصل أميركا وروسيا مستقبالً إلى
توافق على إنهاء الصراع سياسيا ً
في اإلقليم ،وليس في سورية فقط،
بمؤتمر جنيف .3 -
ث��ان��ي��اً ،اق��ت��ن��اع واش��ن��ط��ن ب��أنّ
حضور روسيا المك ّثف في سورية
م��ن ش��أن��ه ل��ي��س دع���م ح��ك��م األس��د
وإضعاف أعدائه المحليين فحسب،
بل تعزيز نفوذ إيران أيضا ً في ك ّل من
سورية والعراق ولبنان ،وبالتالي
إضعاف نفوذ أميركا وحلفائها في
اإلقليم وتهديد مصالحها ،كما أمن
«إسرائيل» .ذلك كله يدفع الواليات
ال��م��ت��ح��دة وح��ل��ف��اءه��ا اإلقليميين
ال��ى تزويد التنظيمات االسالموية
ال��م��ق��ات��ل��ة وف��ص��ائ��ل «ال��م��ع��ارض��ة
ال��م��ع��ت��دل��ة» أس��ل��ح � ًة ن��وع��ي��ة ،وال
سيما الصواريخ المضادّة للدروع
وللطائرات المروحية ،بغية الح ّد
من قدرات الجيش السوري وتفادي
إعادة سيطرته على كامل مناطق ما
زالت في قبضة أعدائه .ذلك يؤدّي،
في ظنّ أميركا وحلفائها ،إلى تعزيز
مركز تنظيمات المعارضة السورية
في أيّ مفاوضات قد تجري الحقا ً
إلنتاج تسوية سياسية للصراع.

ثالثاً ،يتأ ّتى عن الحضور الروسي
المكثف ف��ي س��وري��ة (والح��ق��ا ً في
العراق) وردود فعل الواليات المتحدة
وحلفائها عليه نشوء مرحلة انتقالية
عسكرية بامتياز تشمل بانعكاساتها
لبنان وفلسطين واليمن ،وتتركز
خاللها جهود األميركيين وحلفائهم
على ال��ح��ؤول دون انتعاش قوى
ال��م��ق��اوم��ة ال��ع��رب��ي��ة واس��ت��ق��وائ��ه��ا
وترجمة ذلك بوقائع سياسية مؤاتية
لها داخل أقطارها.
باختصار ،سيبقى الصراع محتدما ً
عسكريا ً في سورية والعراق ،وشعبيا ً
في فلسطين ،وسياسيا ً في لبنان .ال
مواقيت محدّدة لمفاوضات وال لحلول
سياسية قبل حصول أحد حدثين:
انتصار كاسح للجيش السوري على
أعدائه في ميادين القتال ،أو انتخاب
رئيس أميركي يخلف أوباما ويسلّم
باستحالة اح��ت��ف��اظ ب�ل�اده بنفوذ
�اغ ودو ٍر مهيمن في جميع أرجاء
ط� ٍ
سوراقيا...

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء مغذيات كهربائية
ل���زوم ال��م��ح��ط��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة ،م��وض��وع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4د5080/
تاريخ  ،2015/5/7قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2015/11/6عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11:00صباحاً.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
العروض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /30000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم
ب��ه��ا ب��ع��ض ال��م��وردي��ن ال ت���زال س��اري��ة
المفعول ومن الممكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/10/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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